
MoOZ

Mobile OplevelsesZoner

Oplæg om projektet 



Partnere

• ApEx, Aalborg Universitet • ApEx, Aalborg Universitet 
– tilsagnsmodtager 

• Fårup Sommerland

• Nordsøen Oceanarium

• Karolinelund / Aalborg Zoo

• Skallerup Klit Feriecenter



Formål

Det overordnede formål med projektet er 
• dels at skabe samspil om innovation, videndeling         

og videnopbygning for derved at styrke 
innovationskapaciteten i regionen inden for 
lokationsbaserede tjenester og mobilt indhold, 

• dels at udbrede IKT til SMV’ere, der traditionelt har en • dels at udbrede IKT til SMV’ere, der traditionelt har en 
forholdsvis lav udnyttelsesgrad af informationsteknologi, 
nemlig attraktioner og forlystelsesparker, 

• dels at udvikle attraktivt oplevelsesorienteret indhold til 
mobile medier og lokationsbaserede tjenester til denne 
brugskontekst, 

• og endelig at indsamle viden om hvilke mobile tjenester 
og digitalt indhold forbrugerne efterspørger og bruger i 
bestemte brugssituationer.



Midler

Det skal konkret opnås ved

• at opstille en række bluetooth-noder på de 5 attraktioner (eller 
andre mobile medier)

• at udvikle nye mobile indholdskoncepter og digitalt indhold til 
disse applikationssammenhænge,

• at undersøge hvordan brugerne tager de mobile tjenester og • at undersøge hvordan brugerne tager de mobile tjenester og 
det digitale indhold i anvendelse,

• samt at opsamle og generalisere viden, således at den bliver 
anvendelig for fremtidens udvikling af den nyeste og tredje 
IKT-platform (efter computeren og Internettet), nemlig 
mobiltelefonen.



Løsningerne

De planlagte løsninger inden for projektet vil bl.a. kunne
• berige oplevelsen ved at lægge et ekstra digitalt lag over 

på den oprindelige oplevelse
• skabe helt nye oplevelsesdimensioner i form af digitale 

medielandskaber over den fysiske lokalitet
• forlænge oplevelsen ved at understøtte aktiviteter ’før’ og • forlænge oplevelsen ved at understøtte aktiviteter ’før’ og 

’efter’ den primære oplevelse
• skabe markedsføringsmuligheder inden for attraktionen 

og uden for attraktionen
• skabe grundlag for forskellige former for viral 

markedsføring fra kunde til kunde
• skabe helt nye digitale oplevelser inden for traditionelle 

fysiske oplevelsesrum
• indsamle strategisk vigtig viden om de besøgendes 

bevægelser, adfærd og præferencer



Tidsmæssige rammer

• Projektstart: 1.april 2009 
– Udgifter kan medtages fra 2.1.2008

• Projektslut: 31. august 2011



Løsningerne,
Delt og forskelligt

Der udvikles en fælles teknologisk platform til download og Der udvikles en fælles teknologisk platform til download og 
administration af indhold, der deles mellem deltagerne i 
projektet. Det skaber en hensigtsmæssig udnyttelse af 
ressourcerne i projektet.

På denne platform udvikles der individuelt, skræddersyet 
indhold til de enkelte attraktioner, hvad angår 
indholdstyper og -genrer i tæt samarbejde med de 
enkelte attraktioner. Det skaber en stor grad af variation 
og customisering i forhold til delprojekterne



Tjeneste- og indholdstyper

• Downloads, evt. fra downloadvæg
– Wallpapers
– Ringetoner
– Informationsmateriale
– Kort og oversigter
– Musik og lydfiler– Musik og lydfiler
– Billeder, der tematiserer oplevelser og attraktioner
– Videos, der tematiserer oplevelser og attraktioner

• Avancerede downloads
– mobizines, mobile magasiner om de enkelte attraktioner
– mobisodes, der tematiserer og kommenterer de enkelte 

attraktioner
– andre typer af faktuelle og fiktionsbaserede videoer og film



Tjeneste- og indholdstyper

• Markedsføring
– Før: 

• viral markedsføring
• mobil marketing
• markedsføring på tværs af attraktionerne

– Under:
• slagstilbud• slagstilbud
• rabatbilletter til spisesteder
• vouchers 
• logistik/trafik/guidning

– Efter: 
• næste besøg
• relationsmarkedsføring
• årskort
• specialtilbud
• viral markedsføring



Tjeneste- og indholdstyper

Games
• Mobilspil, der tematiserer den enkelte attraktion
• augmented reality games og quests – dvs. spilstrukturer, 

der bruger mobilmedierne som platform og attraktionen 
som spilleplade eller kulisse

• Eksempler
– And I saw
– Go Game (sneak and snoop, action missions, creative missions) 
– The movie game
– The spy game
– The Quest



Tjeneste- og indholdstyper

Analyser
• Analyser af de besøgendes adfærd og trafikmønstre 

– i attraktionen
– mellem attraktionerne
– i regionen

bruges til
– målrettet markedsføring
– optimering af logistik, kødannelse

• Analyse af brug af tjenester og indhold



Aktiviteter

Fase 1:
• 7. okt. 09: Projektopstartsmøde 1
• Ultimo oktober: Idé-genererende workshop 1
• Medio november: Idé-genererende workshop 2
• Nov./Dec.: Projektmøde 2, beslutning af løsninger
• December-april:

– konceptudvikling– konceptudvikling
– brugerdreven innovation ift. udvikling af indhold 

og tjenester
– udviklingsaktiviteter ift. hver enkelt partners 

cases og fællescase
– Eksternt/internt møde, jan. 2010

• April/maj: Implementering og eksperimentel afvikling
• Sommeren 10, maj/sept.: 

– drift af prototyper
– følgeforskning/brugerundersøgelser af de 

besøgendes adfærd, præferencer og behov.



Aktiviteter

Projektets aktivitetstyper - formidling:
• Ressource-website for projektet (ApEx)
• Nyhedsmails
• Eksterne formidlingsmøder 
• Afrapportering igennem artikler på møder og konferencer
• Udgivelse af hvidbog om projektets resultater.



Spørgsmål

De spørgsmål, projektet vil søge at besvare, er bl.a.:

• Hvilke typer af mobilt indhold og tjenester kan udvikles til denne type 
af applikationsvirksomheder?

• Hvilke typer af indhold og tjenester efterspørges af brugerne på de 
forskellige attraktioner?

• Hvilke typer af skærmlayout, interface-design, • Hvilke typer af skærmlayout, interface-design, 
repræsentationssystemer og æstetik kan man operere med på de 
små mobile skærme?

• Hvilke typer af navigationssystemer i digitalt indhold er velegnede 
på små skærme og de mobile medier?

• Hvordan tager brugerne de mobile tjenester i brug?
• Hvordan kan man forlænge, uddybe og berige en oplevelse og en 

attraktion i den fysiske verden gennem mobile medier og digitalt 
indhold?

• Hvordan kan viden fra de givne applikationsvirksomheder overføres 
til anden brug af mobilt indhold og lokationsbaserede tjenester inden 
for andre områder?



Udbytte

Hvad får attraktionerne ud af projektet?:
• digitalt berigede oplevelser, i form af avanceret, originalt og unikt indhold til 

mobile medier udviklet specifikt til attraktionen
• profilering ift. IT og mobilt indhold og dermed en markedsføringsfordel
• positiv presseomtale og gratis markedsføring
• et forspring ift. andre regioners attraktioner
• first mover-effekt omkring, hvad der formentlig er fremtidens vigtigste medie 

for attraktioner: mobiltelefonen
• first mover-effekt omkring, hvad der formentlig er fremtidens vigtigste medie 

for attraktioner: mobiltelefonen
• konkret viden om digital berigelse af oplevelser
• viden om mobile medier, lokationsbaserede tjenester og mobilt indhold på 

attraktioner
• viden om brugerne og brugeradfærd til brug for bruger-dreven innovation
• opbygning af IKT-kompetencer indenfor virksomhederne
• styrkelse af et innovationsnetværk og generel opbygning af 

innovationskompetencer i virksomheden
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